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SMLOUVA O DÍLO 

(dále také jako „Smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, těmito smluvními stranami: 

 
 

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 
Se sídlem:   Chomutov, Školní 999/6, PSČ 430 01 

IČ:    64053466 

DIČ:    CZ64053466 

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 781 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov 

Číslo účtu/kód: 2112500287/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti 

 

(dále také jako „Objednatel“) 

 

a 

 

Elektroline a.s. 

Se sídlem:   K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8 

IČO:    45312338 

Zapsána:  B 9880 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupená:   Václav Svoboda, místopředseda představenstva, 

                                                    Ing. Josef Hájek, člen představenstva 

 

(dále také jako „Zhotovitel“) 

 

 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje 

provést pro Objednatele dílo spočívající v instalaci a uvedení do provozu systému VETRA 

Light do 16 ks. trolejbusů a 3 ks. výhybek. 

1.2. Objednatel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje 

řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2. CENA DÍLA 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí celkem 280 595,- 

Kč bez DPH (dále také jako „Cena Díla“). 

2.2. Smluvní strany výslovně konstatují, že Cena Díla byla sjednána na základě ústní domluvy 

poptávky Objednatele a tomu odpovídající nabídky Zhotovitele. V případě, že během realizace 

Díla budou zjištěny nepředvídané skutečnosti, které nemohly být v rámci nabídky Zhotovitele 

zohledněny, zavazují se smluvní strany jednat o dalším postupu a případném rozšíření rozsahu 

Díla a tomu odpovídajícímu navýšení Ceny Díla.  
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2.3. Smluvní strany sjednávají, že v Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené 

s provedením Díla a veškeré dokumentace s Dílem související. 

2.4. K Ceně Díla bude připočtena DPH, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude Objednatelem uhrazena po řádném provedení Díla 

na základě podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této Smlouvy, a to 

oproti faktuře vystavené Zhotovitelem. 

3.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení Díla na základě podpisu 

Protokolu o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této Smlouvy. Podpis Protokolu o 

předání a převzetí Díla je zároveň považován za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího 

vystavení. 

3.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy Objednatel odmítne bezdůvodně podepsat Protokol 

o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

fakturu i bez podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této 

Smlouvy.  

4. DOBA PLNĚNÍ; MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 28. 6. 2019.  

4.2. Smluvní strany sjednaly, že místem předání Díla dle této Smlouvy je provozovna 

Objednavatele nacházející se na adrese: Areál – Obchodní zóna 251, Otvice (dále také jako 

„Místo předání Díla“). 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost 

takových pokynů Objednatele neprodleně písemně upozornit.  

5.2. Při provádění díla bude přítomen technický pracovník pan Stanislav Karaba manažer 

opravárenství z  Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, případně pracovník 

dodavatele trolejbusů a to z důvodu záruky nových vozů. 

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen takovou kontrolu 

Objednateli umožnit.  

5.4. Domnívá – li se Zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, oznámí tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli.  

6.       ZÁRUKY, REKLAMACE A SERVIS 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedených prací, které budou odpovídat veškerým 

normám, předpisům a směrnicím platných v ČR v době provádění opravy dle sjednaného 

předmětu díla v této smlouvě. 
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Záruky na kompletní systém VETRA Light:  24 měsíců 

 

7.        PŘEDÁNÍ DÍLA 

a. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním 

Objednateli; v případě, že Objednatel odmítne bezdůvodně Dílo převzít, splní Zhotovitel svou 

povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a umožněním Objednateli, aby si Dílo 

převzal. O předání a převzetí Díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí Díla. 

b. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o předání dokončeného Díla s dostatečným 

předstihem. Současně je Zhotovitel povinen jmenovat odpovědného zástupce pro účast 

v předávacím řízení.  

Osoba odpovědná za Dodavatele: 

Milan Mokrý,    e-mail: mokry@elektroline.cz;    GSM: 725 527 397 

Osoba odpovědná za Objednatele:  

Martin Šoma,    e-mail: soma@dpchj.cz;   GSM: 777 792 308   

 

c. Společně s Dílem je Zhotovitel povinen dodat veškeré doklady uvedené v této Smlouvě. 

Technická dokumentace, Prohlášení o shodě na dodané a namontované díly. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

b. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž 

Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.  

c. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající, není-li Smlouvou stanoveno jinak, se řídí právním 

řádem české republiky, zejména občanským zákoníkem. 

d. Veškeré změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných a 

číslovaných dodatků.  

e. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich skutečné a svobodné vůle a 

nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují 

smluvní strany níže své podpisy. 

f. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1: Rozpis a nacenění technologických postupů 
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Za Objednatele: 

 

V Chomutově, dne 4. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Petr Maxa 

ředitel společnosti 

Dopravní podnik měst 

Chomutova a Jirkova a.s. 

 

 

Za Zhotovitele: 

 

V Praze, dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Václav Svoboda, 

místopředseda představenstva, 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………….                                                                        

Ing. Josef Hájek, člen představenstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 




